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นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ CHAYO 

เปิดเผยว่า ในคร่ึงปีหลังของปี2562 บริษัทฯ

วางงบลงทุน จ�านวน 900 ล้านบาท แบ่ง

เป็นใช้ส�าหรับซื้อหนี้จาสถาบันการเงินมาบริ

หาร จ�านวน 700 ล้านบาท โดยปัจจุบันอยู่

ระหว่างเจรจากับสถาบันการเงินหลายรายทั้ง

แบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน คาดว่า

ไตรมาส 4/2562 จะเห็นความชัดเจนอย่างน้อย 

1 ราย และจะสามารถรับรู้เป็นรายได้ตั้งแต่วัน

ที่ 1 มกราคม 2563 

ทั้งนี้ บริษัทฯตั้งเป้าซื้อหนี้เข้ามาบริหารในปีนี้ 

ประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยมูลหนี้คงค้าง 

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 อยู่ที่ 38,287 ล้าน

บาท โดยหนี้ที่จะซื้อเข้ามาบริหารในปีนี้ คาดว่า

จะเป็นหนี้ที่มีหลักประกัน 70-80% และไม่หลัก

ประประกัน 20-30% 

นอกจากนี้ เงินลงทุนอีก จ�านวน 200 ล้าน

บาท บริษัทฯจะใช้ส�าหรับปล่อยสินเชื่อประเภท 

Nanoและ Personal Loanโดยที่ผ่านมาบริษัท

ฯได้เริ่มปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้าไปแล้วประมาณ 

200 รายและจะปล่อยเพิ่มมากขึ้นในช่วงครึ่วปี

หลัง โดยบริษัทฯตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อในปีนี้ไว้

ที่ 200-250 ล้านบาท และเชื่อว่ารายได้ปีนี้จะ

สามารถท�าได้ตามเป้าหมายที่ว่างไว้ว่าจะเติบโต

ไม่ต�่ากว่า 15% 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีหลังบริษัทฯมีแผน

ออกหุ้นกู้วงเงิน 1,250 ล้านบาท เพื่อใช้รองรับ

การซื้อหนี้เข้ามาพอร์ตมาบริหารเพิ่ม

นาย สุขสันต์ กล่าวเพิ่มเติมถึงมาตรการสิน

เชื่อ LTV ว่า บริษัทฯมองว่าเป็นผลบวกต่อ

บริษัทฯเนื่องจาก ส่งผลให้หนี้เสีย(NPL)สูงขึ้น 

ท�าให้บริษัทฯไปน�าเอาหนี้เสียจากสถาบันการ

เงินมาบริหารต่อ 

ขณะที่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯอยู่

ระหว่างพิจารณาว่าจะด�าเนินการบริหารที่ดิน

ต่อหรือจะขายให้แก่บริษัทอสังหาริมทรัพย์

ไปด�าเนินการต่อแทน โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุป

ไตรมาส 4/2562

CHAYO เตรียมควักเงิน 700 ลบ. 
ซื้อหน้ีมาบริหารเพ่ิม ม่ันใจรายได้ปีน้ีโตไม่ต�่ากว่า 15%
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นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้
จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอ
ยี จ�ากัด (มหาชน) หรือ PTG เปิด

เผยว่า ผลการด�าเนินงานในไตรมาส 2/62 

บริษัทมีก�าไรสุทธิอยู่ที่ 426 ล้านบาท เติบโต 

140% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ใน

ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 บริษัทมีก�าไรสุทธิ

อยู่ที่ 945 ล้านบาท เติบโต 111% จากช่วง

เดียวกันของปีก่อน

อีกทั้งในช่วงไตรมาส 2/62 บริษัทยังมีก�าไร

ก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี และค่าเสื่อม (EBITDA) 

อยู่ที่ 1,359 ล้านบาท เติบโต 53% จากช่วง

เดียวกันของปีก่อน ท�าให้ในช่วงครึ่งปีแรก

บริษัทมี EBITDA อยู่ที่ 2,794 ล้านบาท เติบโต 

52% จากช่วงเดียวกันของปี เพราะว่าบริษัทมี

ปริมาณการขายน�้ามันที่เติบโต ค่าการตลาดที่

เหมาะสม การผลักดันธุรกิจ Non-Oil อย่างต่อ

เนื่อง ประกอบกับมาตรการการลดค่าใช้จ่ายที่

มีประสิทธิภาพ

ในส่วนของปริมาณการจ�าหน่ายน�้ามันทั้งหมด

ในครึ่งปีแรกของปี 2562 เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2,311 

ล้านลิตร เติบโต 20% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

รวมทั้งปริมาณการจ�าหน่ายน�้ามันที่เพิ่มขึ้น 

ตามการขยายสาขาของสถานีบริการน�้ามัน 

และการจ�าหน่ายน�้ามันต่อสถานีที่เพิ่มสูงขึ้น

อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส 1/62 ปัจจุบัน 

บริษัทมีจ�านวนสถานีบริการน�้ามันและแก๊ส 

LPG ทั้งสิ้น 1,953 สถานี

ขณะเดียวกันบริษัทคาดว่าปริมาณการจ�าหน่าย

น�้ามันในครึ่งปีหลังยังมีแนวโน้มที่เติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทเข้ามาขยายการให้

บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัว

เมืองใหญ่เพิ่มขึ้น ท�าให้บริษัทคาดว่าผลกระ

ทบจากฤดูกาลในช่วงไตรมาส 3 น่าจะลดลง 

เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีการใช้น�้ามันตระกูล

เบนซินที่มีสัดส่วนใกล้เคียงกับน�้ามันดีเซล 

นอกจากนี้บริษัทยังมีการขยายสาขา และสร้าง

ความรับรู้ในแบรนด์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วย

ผลักดันยอดขายในช่วงไตรมาส 4 ซึ่งถือเป็น

ช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจจากการขนส่ง และการ

เดินทางท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้บริษัทยังได้ปรับแผนการลงทุนให้

สอดคล้องกับภาวะตลาดค้าปลีกน�้ามัน ที่มีการ

เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปรับแผนเงินลงทุน

เป็น 4,000-4,500 ล้านบาท จากเดิม 3,500 

ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการเติบโตของปริมาณ

การจ�าหน่ายน�้ามันให้เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ

แนวโน้มค่าการตลาดที่อยู่ในระดับปกติ ท�าให้

บริษัทเห็นโอกาสในการลงทุน โดยการขยาย

สถานีบริการจะเน้นขยายในรูปแบบ Flagship 

เพื่อสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งและเป็นที่รู้จัก

มากยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันจ�านวนสาขาใน

กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีการเติบโต 6.80% 

จากปีที่แล้ว โดยเงินทุนที่น�ามาใช้เพื่อการ

ขยายการลงทุนดังกล่าว ซึ่งจะมีแหล่งเงินทุน

มาจาก EBITDA ที่คาดว่าจะเติบโต 40-50% 

จากปีที่แล้ว หรือ EBITDA อยู่ที่ 4,900-5,250 

ล้านบาท

พร้อมกันนี้บริษัทยังผลักดันและสร้างแบรนด์

ธุรกิจ Non-Oil ให้เป็นธุรกิจหลักที่จะขับ

เคลื่อนบริษัทในอนาคต โดยในครึ่งปีแรกที่ผ่าน

มา ทางบริษัทได้ออกนโยบายและกิจกรรม

ส่งเสริมการตลาดต่างๆ เพื่อสนับสนุนเติบโต 

ได้แก่ การเปิดตัวแฟรนไชส์กาแฟทั้ง 2 แบรนด์ 

(กาแฟพันธุ์ไทย และคอฟฟี่เวิลด์) และการ

สนับสนุนการแข่งขัน PT Maxnitron Racing 

Series 2019 เพื่อให้แบรนด์น�้ามันเครื่องของ

บริษัทเป็นที่รู้จักมากขึ้น และในครึ่งปีหลัง 

บริษัทยังวางแผนงานเพื่อขับเคลื่อนและสร้าง

แบรนด์ธุรกิจ Non-Oil ให้แข็งแกร่งและเป็นที่

รู้จักมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าในปี 2562 

บริษัทจะมีสัดส่วนก�าไรขั้นต้นของธุรกิจ Non-

Oil เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 15% ของก�าไรขั้นต้นทั้งหมด

PTG เล็งยอดขายคร่ึงปีหลังโตต่อเน่ือง 

หลังรุกขยายการให้บริการในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ปริมณฑล เน้นหัวเมืองใหญ่
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 นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท 
มั่นคงเคหะการ จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ MK เปิดเผยว่า ผลการด�าเนินงาน

ประจ�าไตรมาส 2 ของปี 2562 สิ้นสุด ณ วัน

ที่ 30 มิถุนายน 2562 พบว่า บริษัทฯและ

บริษัทย่อยสามารถท�ารายได้รวมถึง 1,151.1 

ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้ธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ เพ่ือขาย มีรายได้อยู่ที่  

929.6 ล้านบาท และเป็นส่วนของธุรกิจเช่า

และบริการอีก 79.8 ล้านบาท ท�าให้เมื่อน�า

ผลการด�าเนินงานไตรมาส 2/2562 รวมกับ

ไตรมาส 1/2562 ส่งผลให้ในช่วงระยะเวลา

ครึ่งปีแรกบริษัทฯ สามารถท�ารายได้รวมครึ่ง

ปีถึง 2,970.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 323.6 ล้าน

บาท หรือ 12.2% เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของ

ปี 2561 ขณะที่ก�าไรสุทธิครึ่งปีแรกอยู่ที่ 258.7 

ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 87.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 

51.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

 โดยรายได้หลักมาจากการขาย

อสังหาริมทรัพย์ยังคงด�าเนินการเป็นไป

ตามแผนอย่างต่อเนื่อง พร้อมลุยเปิดอีก 4 

โครงการในครึ่งปีหลัง ในส่วนรายได้ที่มาจาก

ธุรกิจให้เช่าและบริการ มีอัตราเติบโตอย่าง

ต่อเนื่องจาก 2 โครงการหลักของกลุ่มบริษัทฯ 

คือ โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ซึ่งมีผู้เช่า

ให้ความสนใจจ�านวนมาก มี Occupancy rate 

กว่า 90% และโครงการ พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 

77 ที่สามารถปล่อยเช่าได้แล้วมากกว่า 75% 

ส่งผลให้รายได้สะสมในครึ่งปีแรกของธุรกิจทั้ง 

2 นี้ อยู่ที่ 156.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 30.2% 

จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

 นายวรสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วน

ของธุรกิจสนามกอล์ฟและธุรกิจบริหาร

อสังหาริมทรัพย์นั้น รายได้จากกิจการสนาม

กอล์ฟ ฟลอร่า วิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี 

คลับ ในช่วง 6 เดือนแรก เพิ่มขึ้นกว่า 20% 

ขณะที่ธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์โดย บริษัท 

ยัวร์ส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด ซึ่ง

เป็นบริษัทในเครือมีรายได้เพิ่มขึ้นสูงกว่า 40% 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

 ซึ่งจากการที่ธุรกิจให้เช่าและธุรกิจบริการ

ของกลุ่มบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตอย่างต่อ

เนื่อง ท�าให้มีสัดส่วนก�าไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นอย่าง

มีนัยส�าคัญ โดยสัดส่วนก�าไรขั้นต้นจากธุรกิจให้

เช่าและธุรกิจบริการในไตรมาสนี้ ปรับเพิ่มสูง

ขึ้นเป็นร้อยละ 30.3 โดยคาดว่าสัดส่วนก�าไรขั้น

ต้นของธุรกิจฝั่งเพื่อขายกับฝั่งเพื่อเช่าและการ

บริการ จะมีสัดส่วนเป็น 50/50 ตามแผนธุรกิจ 

5 ปีอย่างแน่นอน

 “ในครึ่งปีหลังบริษัทมีแผนเปิดตัว

โครงการใหม่ 4 โครงการ ได้แก่ บ้านเดี่ยว 1 

โครงการ และทาวน์โฮม 3 โครงการ มูลค่า

รวม 4,560 ล้านบาท รวมถึงมีแผนลงทุน

ในโครงการสถานพยาบาล สถานฟื้นฟู และ

เวชศาสตร์ชะลอวัย (Wellness Center) 

ซึ่งมุ่งเน้นธุรกิจที่เป็นภาคการแข่งขันของ

ประเทศไทยตามแผนธุรกิจ 5 ปีของบริษัทฯ 

เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนในระยะยาวโดยคาด

ว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงกลางปี 

2563” นายวรสิทธิ์ กล่าว

MK คร่ึงปีหลังเตรียมส่ง 4 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 4,560 ลบ. 

พร้อมบุกธุรกิจ Wellness /โชว์ H1/62 ก�าไรโต 51.5%
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นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท 
เจ้าพระยามหานคร จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ CMC กล่าวว่า “บริษัทฯ รายงานผล

ประกอบการในครึ่งปีแรก ปี 2562 มีรายได้รวม 

699.15 ล้านบาท และมีก�าไรขั้นต้นจากการขาย

อสังหาริมทรัพย์ 303 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา

ก�าไรข้ันต้น 39.22 % ซึ่งยังจัดเป็นอัตราก�าไร

ข้ันต้นที่สูง ของกลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

และมีก�าไรสุทธิ 36.43 ล้านบาท เทียบกับ

รายได้รวม 975.70 ล้านบาท และก�าไรสุทธิ 

123.09 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่าน

มา โดยผลประกอบการลดลงตามสภาวะตลาด

อสังหาริมทรัพย์โดยรวม ท่ีได้รับผลกระทบค่อน

ข้างมากจากมาตรการ LTV ของภาครัฐและตาม

สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต�่าลง อย่างไรก็ดี CMC มี

ความเข้มแข็งทางการเงินท่ีปรับตัวดีอย่างต่อ

เนื่อง โดยล่าสุดมีอัตราหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย

ต่อทุน (IBD/E) เพียง 0.81 เท่า และมีค่าใช้จ่าย

ดอกเบ้ียลดลงกว่า 48.69 % มีศักยภาพ  ในการ

ขยายธุรกิจที่ได้อีกมากตามแผนธุรกิจที่วางไว้ ” 

 

อย่างไรก็ดี CMC ได้ตั้งเป้าหมาย สร้างการ

เติบโตต่อเนื่องด้วยการ เร่งโอนกรรมสิทธิ์

โครงการที่แล้วเสร็จพร้อมอยู่ และโครงการใหม่

ท่ีพร้อมจะโอนกรรมสิทธิ์ได้ภายในปีนี้และจาก

รายได้จากงานรับเหมาก่อสร้าง และอื่นๆ ภาย

ใต้บริษัทย่อย นอกจากนี้ บริษัทฯ ก�าลังเจรจา

กับพันธมิตรระดับนานาชาติหลายราย เพื่อ

ร่วมลงทุนในโครงการใหม่ ขณะเดียวกันบริษัทฯ

ได้เดินสายโรดโชว์ต่างประเทศ เพื่อโปรโมท

โครงการปัจจุบันในหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่นและ

ประเทศจีน ซึ่งนักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจใน

โครงการคอนโดมิเนียมของ บริษัทฯเป็นอย่างสูง 

เนื่องจากมีความคุ้มค่าสูงและอยู่ในท�าเลที่ดี 

 

นายแพทย์วิเชียร กล่าวเสริมว่า ปีนี้ CMC ได้

เปิดตัว 4 โครงการใหม่ ได้แก่ 1. เดอะ คิวเว่ 

ติวานนท์ (The Cuvee) ซึ่งปัจจุบันมียอดจอง 

ถึง 40% โครงการ เดอะ คิวเว่ ติวานนท์ เป็น 

ลักชัวรี่ คอนโดมีเนียม แห่งแรกในย่าน ติวานนท์ 

จ�านวน 421 ยูนิต 33 ชั้น เป็นคอนโดมิเนียม 

สไตล์โรงแรม กับการ ใช้ชีวิตที่เหนือระดับและ

ตั้งอยู่ ติดกับสถานี MRT ติวานนท์ ให้ความ

สะดวกสูงสุดในการเดินทาง คอนโดมิเนียม

ด้านการออกแบบตกแต่งภายใน กรุงเทพฯ 

(Highly Commended: Best Condo Interior 

Design Bangkok ) 2.เดอะ เคลฟ ริเวอร์ไลน์ 

เจ้าพระยา วงศ์สว่าง (The Clev Riverline) ซึ่ง

ได้รับรางวัลการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์

พลังงาน ระดับดี จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ

ไตรมาส 4 นี้ 3. ไซน์บิค พระราม 9- รามค�าแหง 

24 (CYBIQ Rama IX) โครงการ low rise 126 

ยูนิต มูลค่าโครงการ 270 ล้านบาท จุดเด่น คือ 

ท�าเลใกล้มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) และ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 4. ไซน์บิค รัชดาภิเษก 

36 (CYBIQ Ratchadapisek) โครงการ low 

rise 329 ยูนิต ตั้งอยู่ใกล้กับสถาบันราชภัฏ 

จันทรเกษม ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้มีคอนเซ็ปต์เพื่อ

จับกลุ่มผู้อยู่อาศัยที่เป็นนักศึกษา และกลุ่มนัก

ลงทุนเพื่อปล่อยเช่าให้แก่นักศึกษา โดยบริษัทฯ

เชื่อมั่นว่า ในครึ่งปีหลังเศรษฐกิจของไทยจะ

ปรับตัวดีขึ้นโดยมีการลงทุนพื้นฐานในระบบ

สาธารณูปโภคต่างๆจากภาครัฐมีการเชื่อมโยง

ภูมิภาคต่างๆเข้าด้วยกันรวมถึงกรุงเทพด้วย 

ท�าให้เกิดดีมานด์ใหม่ๆขึ้น และมีโอกาสทางการ

ตลาดมากขึ้น

CMC เผยคร่ึงปีหลังลุยเปิดตัว 4 โครงการใหม่ 

แย้มซุ่มเจรจาพันธมิตรระดับนานาชาติหลายราย 

ร่วมลงทุนโครงการใหม ่
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S & J ยกเลิกลงทุนในฝร่ังเศส 

หันลุยธุรกิจจ�าหน่ายวัตถุดิบ 

และบรรจุภัณฑ์ในเนเธอร์แลนด์

PLANB ส่งบ.ย่อยซื้อหุ้นเพ่ิมทุน 

"สตาร์ค มัลติมีเดีย" มูลค่า 18 ลบ.

พร้อมผุด.บ.ย่อยใหม่ ขยายธุรกิจส่ือโฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศัย 

นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท เอส แอนด์ เจ 
อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ S & J เปิดเผยว่า 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562อนุมัติ

ยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ง

ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เกี่ยว

กับการอนุมัติให้ S&J International (UK) Ltd. 

(บริษัทย่อย) ลงทุนใน 4WD Vision Europe SAS 

เพื่อประกอบธุรกิจด้านการจัดจ�าหน่าย ผลิตภัณฑ์

เครื่องส�าอางและชุดของขวัญรวมถึงให้บริการ

ทางการตลาดในประเทศฝรั่งเศส โดยจากการ

ศึกษาในรายละเอียด เชิงลึกในการจัดตั้งบริษัท 

เพื่อด�าเนินธุรกิจในประเทศฝรั่งเศสมีความซับซ้อน

ในการด�าเนินการท�าให้เกิดความล่าช้า ไม่ทันตาม 

แผนการลงทุนของบริษัท ซึ่งการยกเลิกดังกล่าว

ไม่มีผลต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

พร้อมอนุมัติให้ บริษัท โฟร์ดับเบิ้ลยูดี วิชั่น จ�า

กัด (บริษัทย่อย) ลงทุนใน 4WD Vision Europe 

BV โดยจพท�ารายการภายในปี 2562 โดยมี

วัตถุประสงค์ในการลงทุน : เป็นการขยายการ

ลงทุนในต่างประเทศ

 รายละเอียดของการลงทุน

 ชื่อบริษัท : 4WD Vision Europe BV 

 สถานที่ตั้ง : Keizersgracht 209 1016 DT 

Amsterdam The Netherlands 

 ประเภทธุรกิจ : จ�าหน่ายวัตถุดิบ และบรรจุ

ภัณฑ์

 ทุนจดทะเบียน : แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 

125,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 EUR (คิดเป็น

เงินไทย โดยประมาณ 4.3 ล้านบาท ถือตามอัตรา

แลกเปลี่ยน ณ วันที่ 13/8/62 1 EUR = 34.1153 

บาท)

 สัดส่วนการถือหุ้นก่อนการได้มา : ไม่มี 

 สัดส่วนการถือหุ้นหลังการได้มา : จ�านวน 

125,000 หุ้นเท่ากับ 100.0% ของทุนที่ออกและ

เรียกช�าระแล้วซึ่งจะถือเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท 

โฟร์ดับเบิลยูดี วิชั่น จ�ากัด

 ทั้งนี้ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : 

เห็นควรอนุมัติการลงทุนของ บริษัท โฟร์ดับเบิ้ล

ยูดี วิชั่น จ�ากัด ใน 4WD Vision Europe By เพื่อ

เป็นการลงทุนในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ท�าให้บริษัท

และบริษัทย่อยมีศูนย์ การสั่งซื้อสินค้าเพื่อให้มี

ต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ และเอื้อประโยชน์ใน

การท�าธุรกิจในอนาคต

ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ 
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม บริษัท 
แพลน บีมีเดีย จ�ากัด (มหาชน) 
PLANB เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 

2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ัง

ที่ 5/2562 มีมติอนุมัติให้บริษัท มาสเตอร์

สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ จ�ากัด (“เอ็มเอสดี”) 

บริษัทยอยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อย

ละ 100 เข้าซื้อหุ้น เพิ่มทุนในบริษัทสตาร์ค 

มัลติมีเดีย จ�ากัด ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการ

สื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยประเภทดิจิทัลโดย

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�านวน 

180,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท (หนึ่ง

ร้อยบาท) ซึ่งเป็นราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ (par 

value) มูลค่าเงินลงทุนรวมท้งัสิ้น 18,000,000 

ล้านบาท (สิบแปดล้านบาท) หรือคิดเป็ นร้อ

ยละ 75 ของจา นวนหุ้นท้งัหมดของบริษทั ส

ตาร์ค มัลติมีเดีย จ�ากัด หลังการเพิ่มทุน 

พร้อม อนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนจัดตั้งบริษัทแพ

ลน บีซีเอส จ�ากัดบริษัทย่อยแห่งใหม่ เพื่อขยาย

ธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย โดยบริษัทฯ 

จะเข้าถือหุ้นจ�านวน 80,000 หุ้น หรือคิดเป็ 

นร้อยละ 80 ของจ�านวนหุ้นสามัญทั้งหมด

ของบริษัทแพลน บี ซีเอส จ�ากัด โดยจะด�าเนิน

การจดจัดตั้งบริษทกับกรมพฒนาธุรกิจการค้า

กระทรวงพาณิชย์คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส

ที่ 3/2562

อนึ่งบริษัท แพลน บี มีเดีย จ�ากัด (มหาชน) 

และบริษัทย่อย ไตรมาส 2/62 มีก�าไรสุทธิ 

180.35 ล้านบาท ก�าไรสุทธิต่อหุ้น 0.046 บาท

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีก�าไรสุทธิ 

152.62 ล้านบาท ก�าไรสุทธิต่อหุ้น 0.043 บาท
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CENTEL คาดรายได้รวมปี 62 

พลาดเป้า จากเดิมคาดโต 5% 

หลังปิดปรับปรุงโรงแรม -อัตราการเข้าพักหด 

DEMCO ได้งานโครงการน�าสายส่ือสารลงใต้ดิน 

ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 2 มูลค่า 958.07 ลบ. 

 นายรณชิต มหัทธนพฤทธิ์ 
รองประธานอาวุโส ฝ่ายการเงิน
และบริหาร บริษัท โรงแรมเซ็น
ทรัลพลาซา จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
CENTEL เปิดเผยว่า คาดรายได้ปี 2562 

อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งเป้า

ไว้ที่จากเดิมที่คาดว่าจะเติบโต 5% เนื่องจาก 

บริษัทฯ ได้รับผลจากการลดลงของนักท่อง

เที่ยวชาวจีนและรัฐเซีย ประกอบกับมีการปิด

ปรับปรุงโรงแรม รวมถึงการเกิดเหตุเพลิงไหม้

ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

การเข้าพักของลูกค้าในโรงแรม เซ็นทารา

แกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์ 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าแนวโน้มผล

การด�าเนินงานครึ่งปีหลัง คาดว่าจะมีการเติบโต

ที่ดีกว่าในช่วงครึ่งแรก เนื่องจากคาดว่าจะมีนัก

ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นผลจากนโยบาย

ของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจและภาคการ

ท่องเที่ยว รวมไปถึงธุรกิจอาหารที่จะมีการเน้น

ขยายสาขาเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง

 พร้อมกันนี้บริษัทฯ วางแผนการลงทุนระยะ

ยาว ตั้งแต่ปี 2562 - 2564 โดยบริษัทฯ วาง

งบลงทุนประมาณ  27,000 ล้านบาท โดยแบ่ง

เป็นการลงทุนในปี 2562 ประมาณ 6,400 ล้าน

บาท , ปี 2563 ประมาณ 10,800 ล้านบาท 

และในปี 2564 ประมาณ 9,900 ล้านบาท เพื่อ

ใช้ในการลงทุนทั้งในธุรกิจโรงแรมและอาหาร 

เพื่อเพิ่มศักยภาพให้บริษัทฯ มากขึ้น

  ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะทยอยออกหุ้นกู้ใน

ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 มูลค่าประมาณ 800 

ล้านบาท เพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่หมดอายุลง

นายไพฑูรย์ ก�าชัย เลขานุการ
บริษัท บริษัท เด็มโก้ จ�ากัด 
(มหาชน) DEMCO เปิดเผยว่า 

บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาจ้างงานจ้าง

งานโครงการน�าสายสื่อสารลงใต้ดิน ในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เจ้าของงานคือ 

บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด (KT) มูลค่า 

958,078,000.00 บาท

ทั้งนี้บริษัทฯ จะเนินการงานวิศวกรรม-

จัดหา-ก่อสร้าง (Engineering –

Procurement – Construction : EPC)

โครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน ในถนน

สายหลัก ส่ยรองและสายย่อยที่ส�าคัญ

จ�า นวน 1 พื่นที่ในความรับผิดชอบของ

กรุงเทพมหานคร ในส่วนของ บมจ.เด็ม

โก้ระยะทางรวม 121 กิโลเมตร ระยะเวลา

ก่อสร้าง 2 ปีนับจากวันส่งมอบพื้นที่

 สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่โซน 2 : 

ครอบคลุมถนนสายหลักถนนส�ายรองถนน

โครงข่ายและซอยในบริเวณพื้นที่เขตดินแดง 

เขตวัฒน�า เขตห้วยขวาง เขตสะพานสูง เขต

หนองจอกรวมถึงพื้นที่บางส่วนของเขต

สวนหลวง เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง เขต

ราชเทวี เขตคลองเตย เขตวังทองหลาง 

เขตบางกะปิ เขตประเวศ
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 COM7 ลุ้น Q4/62 ผลงานดีสุด 

หลังAppleเตรียมออกสินค้าใหม่ - บาทแข็ง

หนุน เผยหลังจับมือ BTS เล็งทดลองเปิด

ให้บริการ KERRY ในช็อป 20 แห่ง คาดเห็น

ความชัดเจน H2/62 

 

 นายสุระ คณิตทวีกุล ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอมเซ
เว่น จ�ากัด (มหาชน) หรือ COM7 

เปิดเผยว่า บริษัทฯคาดว่าผลประกอบการ

ไตรมาส 4/2562 จะเติบโตได้ดีสุดทั้งแง่ของ

ยอดขายและก�าไรสุทธิ เนื่องจาก  Apple จะ

ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ดีที่สุดตั้งแต่ผลิตมา ด้วย

การเปล่ียนภาพลักษณ์ใหม่ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งตัว

อุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการภายใน รวมถึง

เงินบาทที่แข็งค่าท�าให้สินค้าที่ส่งออกจ�าหน่าย

เช่น Mac Book , iPad มีราคาถูกลงถึง 

7-15% ซึ่งส่งผลให้ยอดขายของบริษัทฯเป็นไป

ในทิศทางที่ดี 

 ทั้งนี้ บริษัทฯยังคงเป้ารายได้ปี2562 

เติบโตไม่ต�่ากว่า 10% จากปีก่อนที่ท�าได้ 

27,982.24 ล้านบาท ตามการขยายสาขาอย่าง

ต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกตลาดส�าคัญ โดย

บริษัทฯตั้งเป้าสิ้นปีมีสาขาจ�านวน 847 สาขา 

จากปัจจุบันมีสาขา จ�านวน 681 สาขา แบ่ง

เป็น Banana จ�านวน 221 สาขา , Studio7 

จ�านวน 100 สาขา ,Kingkong phone จ�านวน 

104 สาขา, True shop by com7 จ�านวน 

91 สาข , แฟรนไชส์ จ�านวน 67 สาขา , 

BKKจ�านวน 37 สาขา , iCareจ�านวน 26 สาข 

และอื่นๆอีก 35 สาขา  โดยในเดือนกันยายน 

2562 บริษัทฯมีแผนที่จะเปิด True shop by 

com7 เพิ่มอีกจ�านวน 30 สาขา ร้าน BaNANA 

E-Quip จ�านวน 1 สาขา เพื่อรุกตลาดเกม

อย่างต่อเนื่อง 

 ขณะที่ ยอดขายออนไลน์บริาทนคาดว่า

จะไม่สามารถท�าได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ ว่าจะมียอด

ขาย 1,000 ล้านบาท หลังครึ่งปีแรกที่ผ่าน

มาบริษัทฯท�ายอดขายได้เพียง 150 ล้านบาท

เท่านั้น เนื่องจากบเวปไซด์ที่ใช้จ�าหน่ายสินค้า

ยังไม่ได้ประสิทธิภาพ บริษัทฯจึงได้ปรับกลยุทธ์

น�าสินค้ามาไว้ที่ออฟฟิศเพียงที่เดียวจากเดิมมี

การกระจายสินค้าให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศ โดย

การปรับกลยุทธ์ดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลา 

เนื่องจากต้องมีคลังเก็บสินค้าใหม่ โดยปัจจุบัน

อยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดแล้วเสร็จปลายปีนี้

 ขณะที่ ภาพรวมของตลาดโทรศัพท์มือถือ

ในประเทศบริษัทฯมองว่าในช่วงครึ่งปีแรกยอด

ขายของ SAMSUNG ยังคงอ่อนตัว แต่หลัง

จากที่ HUAWEI โดนโจมตีจากทางอเมริการ

จึงท�าให้ยอดขายเริ่มปรับตัวดีขึ้น ส่วน OPPO 

ยอดขายยังคงดีเสอมต้นเสมอปลาย ขณะ

ที่ XIAMI ยังคงไม่เป็นที่นิยมในตลาดมากนัก 

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ไม่ตอบโจทย์ต่อผู้บริโภค

โดยในครึ่งปีหลังยังคงต้องติดตามว่า XIAMI 

จะปรับกลยุทธ์อะไรใหม่หรือไม่ 

 นายสุระ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากที่

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) 

หรือ BTS เข้ามาถือหุ้นในบริษัทฯนั้น ในมุม

มองของ BTS จะโฟกัสท่ีเรื่องการลงทุนเป็น

หลักว่าจะสามารถสร้างประโยชน์อะไรได้บ้าง 

ขณะที่บริษัทฯมีแผนที่จะทดลองเปิดให้บริการ

สาขาใน KERRY จ�านวน 20 สาขา ทั้งแบบแฟ

รนไชส์และแบบเปิดเองคาดเห็นความชัดเจน

ครึ่งปีหลังของปี 2562 และรับรู้รายได้ในปี 

2563 

 "ส�าหรับมุมมองของ BTS มองเรื่องลงทุน

ว่าบริษัทฯเราน่าสนใจ และจะมีการท�าอะไร

ได้บ้าง โดยที่บ้านมาเราได้มีการเวิคชอปกัน

ระหว่างตัวในเครือไม่ว่าจะเป็น สื่อทั้งหมด VGI 

และเราก็จะยังคงเมนเทนรักษาสัดส่วนในระยะ

ยาว โดยเราจะไม่มีการขายหุ้นให้ VGI เพิ่มจาก

ปัจจุบันเราถืออยุ่ที่ 25.05% เพราะเดี๋ยวโดนยึ

กบริษัทฯ " นายสุระ กล่าว 

COM7 ลุ้น Q4/62 ผลงานดีสุด 

หลัง Apple เตรียมออกสินค้าใหม่ - บาทแข็งหนุน
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ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองลดดอกเบี้ยเงินกู้ขาเดียว   

ส่งผลบวกสุทธิต่อเศรษฐกิจกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า ภายใน

ช่วงราว 1 สัปดาห์หลังจากการประกาศลด

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธปท.นั้น ธนาคาร

พาณิชย์ไทยขนาดใหญ่หลายแห่งก็ได้ประกาศ

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ส�าหรับลูกค้าทั่วไป 

โดยส่วนใหญ่ ได้น�าร่องการปรับลดจากฝั่งอัตรา

ดอกเบี้ยเงินกู้ประเภท MOR และ MRR ลง 

0.125%-0.25% ขณะที่ ยังคงอัตราดอกเบี้ย

เงินฝากออมทรัพย์และประจ�าไว้ดังเดิม ทั้งนี้ 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมีมุมมองต่อประเด็นดังกล่าว 

โดยเฉพาะในกรณีที่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ในลักษณะเดียวกันจากธนาคารพาณิชย์อื่นๆ 

ตามมา ดังนี้

 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมดัง

กล่าว จะส่งผลประโยชน์โดยตรงผ่านการลด

ต้นทุนทางการเงินให้กับลูกค้าเอสเอ็มอีและ

ลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ เนื่องจาก

อัตราดอกเบี้ย MOR และ MRR ใช้เป็นอัตรา

ดอกเบี้ยอ้างอิงในการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยเงิน

กู้ให้กับสินเชื่อเอสเอ็มอี ทั้งประเภทสินเชื่อเงิน

ทุนหมุนเวียน และสินเชื่อทั่วไป (Term Loans) 

ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยประมาณการว่า การ

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าวในอัตรา 

0.125%-0.25% ต่อปี จะส่งผลดีต่อลูกค้าเอสเอ็

มอีที่เป็นลูกค้าสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์

ไทยไม่ต�่ากว่า 1.7 ล้านราย ซึ่งทอนเป็นต้นทุน

ทางการเงินส�าหรับลูกค้าเอสเอ็มอีเหล่านั้นที่ลด

ลงประมาณ 1 หมื่นล้านบาทต่อปี 

 ขณะที่หากรวมลูกค้าสินเชื่อรายย่อย 

โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อ

ส่วนบุคคลแบบมีหลักประกันบางกลุ่ม อาทิ 

Home for Cash ที่มักมีการคิดอัตราดอกเบี้ย

ที่ผูกกับอัตราดอกเบี้ย MRR นั้น จะท�าให้การ

ลดดอกเบี้ยเงินกู้ในครั้งนี้ มีผลช่วยลดต้นทุน

ทางการเงินกับลูกค้ารายย่อยอีกราว 6-7 พัน

ล้านบาทต่อปี ดังนั้น โดยรวมแล้ว สามารถช่วย

ลดต้นทุนทางการเงินให้กับทั้งลูกค้าเอสเอ็มอี

และรายย่อยรวมเป็นประมาณ 1.6-1.7 หมื่น

ล้านบาทต่อปี คิดเป็นผลกระตุ้นเศรษฐกิจได้

ประมาณ 0.1% ของจีดีพี

 ส่วนผลต่อธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียน

ในไทยนั้น คาดว่า จะได้รับผลกระทบผ่านราย

ได้จากเงินให้กู้ยืมที่ลดลง ซึ่งจะมีผลกดดันส่วน

ต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Margin: 

NIM) ในไตรมาส 3/2562 ราว 0.06% เทียบ

กับระดับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิที่ 2.86% 

ในไตรมาส 2/2562 (คิดผลกระทบในช่วงระยะ

เวลาที่เหลือของไตรมาส 3/2562 และยังไม่ได้

รวมผลของปัจจัยอื่นๆ) กระนั้นก็ดี ด้วยทิศทาง

รายได้ค่าธรรมเนียมที่เริ่มทยอยฟื้นตัวขึ้น อาทิ 

ค่านายหน้าจากการขายผลิตภัณฑ์ประกันและ

กองทุนรวมและค่าธรรมเนียมการจัดการ ผนวก

กับการบริหารจัดการต้นทุนการด�าเนินงาน

ต่างๆ อย่างรัดกุม คงจะช่วยบรรเทาผลกระทบ

ดังกล่าวต่อความสามารถในการท�าก�าไรในภาพ

รวมลงได้ระดับหนึ่ง

 รูปแบบการปรับอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้

ที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง แต่ยังไม่ได้

ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ท�าให้ส่งผลบวก

สุทธิต่อระบบเศรษฐกิจและภาคธุรกิจผ่าน

ต้นทุนทางการเงินที่ลดลง กระนั้นก็ดี เชื่อว่า 

สุดท้ายแล้ว ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่จะปรับ

กลยุทธ์ด้วยการลดการแข่งขันด้านราคาส�าหรับ

ผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทต่างๆ ลง โดยเริ่มจาก

ผลิตภัณฑ์เงินฝากพิเศษ ขณะที่จะเลือกปรับ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมาตรฐานลงหรือไม่ คง

ขึ้นกับสถานการณ์การแข่งขันและการรักษา

ส่วนแบ่งตลาดของธนาคารพาณิชย์ และการส่ง

สัญญาณถึงโอกาสการลดอัตราดอกเบี้ยในระยะ

ถัดไปของ ธปท.ด้วย  
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ฟิทช์ มองการแข่งขันในธุรกิจโทรคมนาคมไทยปรับตัวดีขึ้น 

แต่ค่าใช้จ่ายยังคงกดดันก�าไรของผู้ประกอบการ

 ฟิทช์คาดว่ารายได้จากการให้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยจะเติบโตใน

อัตราที่สูงขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562 

เนื่องจากการแข็งขันด้านราคาในอุตสาหกรรม

ปรับตัวดีขึ้น โดยในช่วงไตรมาสที่ 2 ของ

ปี 2562 ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ราย

ใหญ่ได้เริ่มยกเลิกการเสนอแพ็กเกจเติมเงิน

แบบใช้งานข้อมูลได้ไม่จ�ากัดด้วยความเร็วคงที่ 

(Fixed-Speed Unlimited Data Plans) ซึ่งเริ่ม

มีการให้บริการในปี 2561 อย่างไรก็ตามก�าไร

จากการด�าเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่า

เสื่อมราคา และค่าตัดจ�าหน่าย (EBITDA) ของ

อุตสาหกรรมในปี 2562 น่าจะยังคงอยู่ในระดับ

เดียวกับปีก่อน เนื่องจากฟิทช์คาดว่ารายได้ที่

เติบโตจะถูกลดทอนลงโดยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ

โครงข่ายที่ปรับตัวสูงขึ้น

 ฟิทช์คาดว่า รายได้จากการให้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) หรือ AIS (อันดับ

เครดิตที่ BBB+/AA+(tha) แนวโน้มเครดิตมี

เสถียรภาพ) น่าจะเติบโตในอัตราที่สูงขึ้นในช่วง

ครึ่งปีหลังของปี 2562 จากการที่บริษัทย้าย

ลูกค้าที่ใช้แพ็กเกจแบบใช้งานข้อมูลได้ไม่จ�ากัด

ด้วยความเร็วคงที่ ไปยังแพ็กเกจที่มีราคาสูงขึ้น 

ฟิทช์คาดว่า AIS มีลูกค้าจ�านวนมากที่ยังคงใช้

แพ็กเกจดังกล่าวอยู่ ซึ่งจะทยอยหมดอายุลงใน

ช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562     ในไตรมาสที่ 2 

ของปี 2562 รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์

เคลื่อนที่ของ AIS เติบโตร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และอยู่ในระดับที่สูง

กว่าการเติบโตในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 ซึ่ง

อยู่ที่ร้อยละ 1.2

 ฟิทช์คาดว่ารายได้จากการให้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 

คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือ DTAC 

(อันดับเครดิตที่ BBB/AA(tha) แนวโน้มเครดิตมี

เสถียรภาพ) ในปี 2562 จะยังคงปรับตัวลดลง 

แต่ในอัตราช้าลง ที่ร้อยละ 1 ถึง 2 เมื่อเทียบกับ

การปรับตัวลดลงร้อยละ 5.8 ในปี 2562 การ

แข่งขันด้านราคาที่ดีขึ้น การได้รับการจัดสรร

คลื่นความถี่ใหม่ และการลงทุนก่อสร้างโครง

ข่ายอย่างต่อเนื่อง น่าจะช่วยปรับปรุงการให้

บริการ และเพิ่มความครอบคลุมของโครงข่าย 

และช่วยให้การเติบโตของรายได้ในช่วงครึ่งปี

หลังของปี 2562 ดีขึ้น      ในช่วงไตรมาสที่ 2 

ของปี 2562 รายได้จากการให้บริการของ DTAC 

ปรับตัวลดลงร้อยละ 5.3 จากช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน และเทียบกับการลดลงร้อยละ 7.1 ใน

ไตรมาสที่ 1 ของปี 2562

 ฟิทช์คาดว่าก�าไรของผู้ประกอบการ

โทรคมนาคมไทยจะยังคงถูกกดดันจากค่าใช้

จ่ายด้านโครงข่ายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจาก

ผู้ประกอบการยังคงขยายโครงข่ายอย่างต่อ

เนื่อง EBITDA ของ DTAC น่าจะปรับตัวลด

ลงร้อยละ 10 ถึง 11 มาอยู่ที่ 2.5 หมื่นล้าน

บาท ในปี 2562 จาก 2.8 หมื่นล้านบาท ใน

ปี 2562 ก�าไรของ DTAC ยังได้รับผลกระ

ทบจากค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่ บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) ส�าหรับการเช่าใช้

อุปกรณ์โทรคมนาคม และ บริษัท ทีโอที จ�ากัด 

(มหาชน) ส�าหรับการให้คลื่นความถี่ 2.3 GHz        

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 สัดส่วนของค่าใช้

จ่ายด้านโครงข่ายต่อรายได้จากการให้บริการ

ของ DTAC ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 25.9 

จากร้อยละ 18.4 ในปี 2561 โดยฟิทช์คาดว่า

อัตราส่วนก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนดอกเบี้ย

จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�าหน่าย ต่อ

รายได้ (EBITDA Margin) ของ DTAC จะปรับ

ตัวลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 34 ถึง 35 ในปี 2562 

จากร้อยละ 37.8 ในปี 2561 (ครึ่งปีแรกของปี 

2562 อยู่ที่ร้อยละ 35)

 AIS น่าจะได้รับประโยชน์จากกลยุทธ์ใน

การขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจอินเตอร์เน็ตความเร็ว

สูง โดยธุรกิจอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้แสดงให้

เห็นว่ามีความผันผวนที่ต�่ากว่า และมีศักยภาพ

ในการเติบโตที่สูงกว่าธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน

ช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ฟิทช์คาดว่า 

EBITDA ของ AIS ในปี 2562 น่าจะอยู่ในระดับ

เดียวกันกับปี 2561 ที่ประมาณ 7.4 หมื่นล้าน

บาท เนื่องจากรายได้จากการให้บริการที่เพิ่ม

ขึ้น อาจถูกลดทอนจากค่าใช้จ่ายที่ปรับตัวสูงขึ้น         

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 ค่าใช้จ่ายด้านโครง

ข่ายของ AIS ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 เมื่อ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งอยู่ในระดับ

สูงกว่าการเติบโตของรายได้จากการให้บริการที่

เติบร้อยละ 6.1 ในขณะที่ EBITDA Margin ปรับ

ตัวลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 42.7 ในช่วงครึ่งปีแรก

ของปี 2562 จากร้อยละ 43.5 ในปี 2561
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 แม่มดน้อย ภาคพิสดาร มอง ทรัมป์ ตอนนี้ ก�าลังแสดงละครโลก เล่นบทตัวพ่อ 
ทวีตเตอร์ ราวี จีน ดุจพ่อพระ แต่ซุกซ่อนของ กลเม็ดไว้ตลอด เรียกว่า เขย่าทุกตลาด  
งานนี้นักลงทุนในตลาดหุ้นกระเป๋าฉีกไปตามกัน เพราะดัชนีตก ราคาหุ้นร่วง ความมั่งคั่ง
ลดน้อยถอยลง ยังไง แม่มดน้อย ก็อยากให้นักลงทุน คิดจะลงทุน ก็ควรเลือกกิจการที่มี
ก�าไร มีก�าไรชัวร์ๆ แบบทนภาวะเศรษฐกิจถอดถอยได้ หุหุ
 ชั่วโมงนี้ ข่าวเชิงลึก เงียบๆ ก็เสพข่าวแบบทางการไปก่อนแล้วกันน่ะค่ะ
 วานนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,604.03 จุด ลดลง 15.42 จุด หรือ 0.95% มูลค่า
การซื้อขาย 100,940.51 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 8,068.58 ล้าน
บาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 151.04 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 
11,945.65 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 3,726.03 ล้านบาท
 CHAYO อวดผลงานไตรมาส 2 ปี 2562 มีก�าไร 33.28 ล้านบาทเติบโต 

38.39% ในขณะที่ครึ่งปีแรกมีก�าไร 60.68 ล้านบาท 
เติบโต 57.55% มีรายได้รวมครึ่งปีอยู่ที่ 161.48 ล้าน
บาท ด้านพอร์ตหนี้ด้อยคุณภาพ ณ 30 มิ.ย. 62 อยู่
ที่ 570.42 ล้านบาท (ไม่รวมสินทรัพย์รอการขายอีก
จ�านวน 53.84 ล้านบาท) เผยลุยปล่อยสินเชื่อ Nano 
และ Personal loan เสริมรายได้แกร่ง “สุขสันต์ ยศะ
สินธุ์” ซีอีโอ มั่นใจแนวโน้มปี 2562 รายได้เติบโตไม่ต�่า
กว่า 15% อย่างแน่นอน พร้อมประกาศกลยุทธ์เชิงรุก
ในทุกธุรกิจ ครึ่งปีหลังเตรียมเงินลุยซื้อหนี้เข้าพอร์ต

มาบริหารเพิ่ม พร้อมเดินหน้าธุรกิจปล่อยสินเชื่อเต็มสูบและขยายงานให้บริการเจรจา 
ติดตามและทวงถามหนี้อย่างต่อเนื่อง
 GL ประกาศชัยชนะหลังศาลล้มละลายกลางมีค�าสั่งยกฟ้องคดีฟื้นฟูกิจการของ
บริษัทฯ ทั้งนี้เตรียมเดินหน้าขยายธุรกิจเต็มสูบปลายปี 2562 หลังผลการด�าเนินงานใน
ไตรมาส 2/2562 ขาดทุนสุทธิ 1.80 ล้านบาท เนื่องจากค่าด�าเนินการทางกฎหมายที่สูง
ขึ้นและการปรับปรุงบัญชีที่เกิดขึ้น
 MK โชว์ผลงานครึ่งปีแรก 2562 ปั๊มรายได้ 2,970 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 323 ล้าน
บาท ก�าไรเพิ่ม 51.5% ด้านธุรกิจให้เช่าและบริการเติบโตร้อนแรง โดยเฉพาะ “โครงการ
บางกอก ฟรี เทรดโซน” และ“พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77” ครึ่งปีหลังเตรียมส่ง 4 โครงการ
ใหม่บนท�าเลศักยภาพ มูลค่ารวม 4,560 ล้านบาท พร้อมบุกธุรกิจ Wellness หวังสร้าง
พอร์ตการลงทุนให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
 SIRI เผยผลประกอบการครึ่งแรกปี 2562 โกยรายได้รวม 10,924 ล้านบาท 

แข็งแกร่งทุกสภาวะเศรษฐกิจ จากความพร้อมในการปรับแผนให้สอดคล้องกับทุกสภาวะ
การณ์ เผยผลงานแนวราบเติบโตเด่น ตอกย�้าเรียลดีมานด์ โดยมีรายได้จากการโอน
โครงการแนวราบถึง 82% บ้านเดี่ยว – มิกซ์โปรดักส์ ลูกค้าตอบรับดี ยอดขายทาวน์เฮา
ส์โตแรงจากแบรนด์ “สิริ เพลส” ทาวน์เฮาส์คุณภาพ ในระดับ Best in Class ส่งผลก
วาดก�าไรครึ่งปีแรก 689 ล้านบาท ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา เผยมีรายได้จากการบริหารธุรกิจ
และบริหารโครงการภายใต้บริษัทร่วมทุนกับ บีทีเอส 2,679 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38% จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน แผนครึ่งปีหลังเชื่อมั่นเรียลดีมานด์ พร้อมดันแนวราบและยอด
โอนคอนโดเป็นธงรายได้หลัก เตรียมเปิด 16 โครงใหม่ มูลค่าโครงการรวม 24,000 ล้าน
บาท ย�้ายอดโอนตามเป้าหมาย 32,000 ล้านบาท 
 คณะกรรมการ GPSC มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล0.50 บาทต่อหุ้น ประกาศ
ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 29 สิงหาคม 2562 พร้อมจ่ายปันผลวันที่ 12 กันยายน 2562 
คิดเป็นวงเงินทั้งสิ้นกว่า 749 ลบ. หรือคิดเป็น 37% ของก�าไรสุทธิของงบการเงินรวม 
สะท้อนผลการด�าเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เดินหน้ารับรู้รายได้โครงการใหม่ ในปี 
62-63 พร้อมรุกตลาดนวัตกรรมพลังงาน 
 ICHI โชว์ผลงาน Q2/62 โดดเด่นตามเป้า ท�าก�าไรสุทธิได้ 136.8 ล้านบาท โต 
550% จากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งขาดทุน (30.4) ล้านบาท ส่วนรายได้อยู่ที่ 1,645.1 
ล้านบาท โต 23.4% รับอานิสงส์แคมเปญเจาะกลุ่มเฉพาะช่วงไฮซีซั่นได้รับการตอบ
รับ หนุนยอดขายโต และการกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ “ตัน อิชิตัน” แม่ทัพ
ใหญ่ ยิ้มรับกระแสชาชิซึโอกะ ขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งชาเขียวพรีเมี่ยมในเมืองไทย สะท้อนภา
พลักษณ์อิชิตัน และความร่วมมือกับญี่ปุ่นประสบความส�าเร็จ ขณะที่ ภาพรวมตลาดชา
ในประเทศฟื้นตัว ตลาดส่งออกคึกคัก เป็นปัจจัยบวกหนุนอิชิตันโตต่อในช่วงครึ่งปีหลัง 
ด้าน อิชิตัน อินโดนีเซีย ฉายแววบวก งบ Q2 ปีนี้ รับรู้ขาดทุนลดลงเหลือ 4.8 ล้านบาท
 SHREIT ประกาศผลการด�าเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2562 มีรายได้ 201.76 
ล้านบาทและมีก�าไรสุทธิ 81.33 ล้านบาท พร้อมประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากผล
การด�าเนินงานไตรมาส 2/62 ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ SHREIT ในอัตรา 0.19 บาทต่อ
หน่วยลงทุน คาดสามารถสรุปการซื้อทรัพย์ใหม่ได้เร็วๆ นี้
 ORI เผยผลประกอบการไตรมาส 2/2562 สดใส ดันรายได้ครึ่งปีแรกแตะ 6,790 
ล้านบาท พร้อมท�าก�าไรสุทธิ 1,458 ล้านบาท เคาะจ่ายปันผลงวดครึ่งปีแรกเป็นเงินสด 
หุ้นละ 0.205 บาท ครึ่งปีหลังพร้อมเปิดโครงการใหม่กว่า 10 โครงการ มูลค่าโครงการ
รวมกว่า 17,800 ล้านบาทตามแผน 
 UPA ส่งสัญญาณไตรมาส 2/62 ก�าไร 5.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 122.23 % เมื่อ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อนที่มีผลขาดทุน 26.53 ล้านบาท รับปัจจัยหนุนจาก
โครงการโซลาร์สหกรณ์การเกษตร ทั้ง 3 โครงการ ก�าลังการผลิตรวม 7.95 เมกะวัตต์ 
รับรู้รายได้เต็มมือ ด้าน "วิชญ์ สุวรรณศรี" รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ระบุครึ่ง
ปีหลังสดใส หลังโครงการน�้าประปาแสนดินใน สปป. ลาว มูลค่า 80 กว่าล้านบาทชัด 
เตรียมเซ็นสัญญาซื้อขายหุ้นเดือนกันยายนนี้ รับรู้รายได้สะสมพอร์ต แย้มมีลุ้นเห็นดีล
ร่วมทุนโครงการโซลาร์ฟาร์ม 50 เมกะวัตต์ ในประเทศเวียดนาม พร้อมขยายการลงทุน
เพิ่มแถบ CLMVT สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน

  ละครโลก

บล.เคทีซีมิโก้ : JWD แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 10.50 บ.

บล.เคทีซีมิโก้ : CK แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 34.00 บ. 

บล.ทรีนีตี้ : QH แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 3.80 บ.

บล.ทรีนีตี้ : KCE แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 16.00 บ. 

บล.ธนชาต : SEAFCO แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 10.00 บ.

บล.ธนชาต : STEC แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 29.00 บ. 

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : QH แนะน�า ซื้อเก็งก�าไร ราคาพื้นฐาน ที่ 3.30 บ.

  บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : BJC แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 64.00 บ. 

  บล.ทิสโก้ : TASCO แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 22.70 บ.

  บล.ทิสโก้ : ROJNA แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 8.40 บ. 

  บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : SEAFCO แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 10.63 บ.

  บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : STEC แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 31.00 บ. 

  บล.ฟิลลิป : STEC แนะน�า ทยอยซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 26.60 บ.

  บล.ฟิลลิป : SAWAD แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 58.50 บ. 

  บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : TVI แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 5.25 บ.
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เราอาจจะเคยอ่านข่าว หรือเคยได้ยินมีคนจ�านวนมาก ที่ประสบปัญหาชีวิต เลือกทางออกด้วยการฆ่าตัว

ตาย ท�าร้ายตนเอง ท�าร้ายคนรอบข้าง เหตุผลข้อหนึ่ง อาจจะมาจากโรคซึมเศร้า แต่ถ้าไปดู ต้นตอของ

เหตุผลจริงๆ มันมาจาก ความไม่สมหวัง ความผิดหวัง หรือความเสียใจ ที่เกิดจากการย�้าคิดย�้าท�า ไม่จบ

ไม่สิ้น จนท�าให้สารเคมีในสมองหลั่งออกมาจนเกิดความผิดปกติ ประชากรในยุค Gen Y - Gen Z หรือ 

Gen Alpha ที่เกิดมาส่วนใหญ่เป็นลูกคนเดียว หรือมีพี่น้องไม่เกิน 2 คน ดังนั้นพวกเขาจะได้รับการดูแลเอาใจ

ใส่เป็นพิเศษจากพ่อแม่ ไม่เหมือนยุคก่อนๆ ที่มีลูกเป็นโหล เพื่อเอาไว้ใช้แรงงาน

 

ดังนั้น การถูกประคบประหงมเป็นพิเศษ อาจน�าไปสู่การสร้างให้เด็ก ไม่ค่อยรู้จักค�าว่า ผิด

หวัง เมื่อโตขึ้นมา เจอกับโลกภายนอก บางครั้งอาจรับไม่ได้กับความผิดหวัง ท�าให้เกิด

ปัญหาการท�าร้ายตนเองบ่อยครั้งอย่างที่เป็นข่าว ดังนั้น จงฝึกลูกของคุณ ให้พบกับ

ความผิดหวังบ้าง อยากได้ของเล่น ไปสอบให้ได้เกรดสี่ก่อน ค่อยซื้ออยากเล่นไอแพดต่อ 

เลยเวลานอนมาแล้ว ยึดเลย ไม่ต้องขอ อยากซื้ออะไร เก็บเงินซื้อเอง ไม่ต้องให้ เถียง

ไม่มีเหตุผล ต้องก�าราบด้วยไม้เรียว ทะเลาะกัน ฟาดทั้งคู่ พวกเราส่วนใหญ่ก็ผ่านกัน

มาได้ อย่าเลี้ยงลูกให้เป็นเจ้าชายหรือเจ้าหญิงจนเกินไป อะไรที่ตามใจได้ ตามใจ อะไร

ที่ไม่ได้ คือไม่ได้

 

ถ้าเขาเคยชินกับความผิดหวังมากพอ เขาจะรู้ว่า มันเป็นแค่เรื่องปกติของชีวิต

  

โค้ชซัน กระทรวง จารุศิระ 

ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค

ทักษะท่ีส�าคัญอย่างหน่ึงในชีวิต 

คือ การยอมรับความผิดหวังให้ได้ เสมือนเป็นเร่ืองปกติ
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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